
HVORFOR BLI PARTNER I ICAN NORGE?

Hvorfor trenger ICAN vår organisasjons hjelp for å avskaffe atomvåpen?
Verden står overfor den høyeste risikoen for bruk av atomvåpen på flere tiår. Russland
har invadert Ukraina og truet med å bruke atomvåpen mot de som griper inn i konflikten.
Disse truslene har, kombinert med risikabel atferd fra andre atomvåpenstater, økt
spenningen, redusert terskelen for bruk av atomvåpen, og økt risikoen for atomkrig og
global katastrofe. Nå er det tid for en samlet global innsats mot atomvåpen, og den
eksistensielle trusselen disse våpnene utgjør.

Russlands handlinger har vist hva kjernefysisk avskrekking faktisk er: atomvåpen brukes
ikke for å opprettholde sikkerhet og stabilitet, men for tvang, trusler og for å legge til
rette for ulovlig aggresjon. Alle atomvåpenstatene kan bruke denne typen kjernefysisk
utpressing.

Risikoen blir høyere av reaksjoner fra andre som innebærer mulig gjengjeldelse med
atomvåpen. Ved å kommentere, analysere og undersøke mulige scenarier der atomvåpen
kan bli brukt i Ukraina-konflikten normaliseres ideen om bruk av atomvåpen og slik
svekkes det flere tiår gamle tabuet mot å bruke disse våpnene.

Enhver bruk av atomvåpen, uansett hvor "begrenset" eller "taktisk" atomvåpnet er, vil ha
katastrofale og vidtrekkende konsekvenser. En enkelt detonasjon kan drepe
hundretusenvis av sivile og skade mange flere og radioaktivt nedfall kan forurense store
områder på tvers av landegrenser. Utbredt panikk kan utløse masseflukt og alvorlig
økonomisk nedgangstider. Flere detonasjoner ville selvsagt vært mye verre.

Utviklingen gjør vår innsats for global avskaffelse av atomvåpen viktigere og mer
presserende. Med verdens oppmerksomhet rettet mot atomvåpen, er tiden inne for å
styrke innsatsen for å mobilisere flere i kampen mot atomvåpen. ICAN jobber på tvers av
samfunn og sektorer over hele verden, og hver nye partner hjelper oss med å forsterke
vårt budskap, engasjere flere og å øke presset på regjeringer for å iverksette reelle tiltak
for nedrustning av atomvåpen.
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Hva er ICAN?
The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en internasjonal
koalisjon av organisasjoner som jobber for å avskaffe atomvåpen ved å fremme
tilslutning til, og implementering av, FN atomvåpenforbud (TPNW). Forbudet er den
eneste globale traktaten som forbyr bruk og trussel om bruk av atomvåpen. FNs
atomvåpenforbud ble vedtatt i New York 7. juli 2017 og trådte i kraft 22. januar 2021.

ICAN startet i Australia og ble lansert i Østerrike i april 2007. Grunnleggerne av
kampanjen ble inspirert av den enorme suksessen til den internasjonale kampanjen for å
forby landminer, som et tiår tidligere hadde spilt en viktig rolle i forhandlingene om
Minekonvensjonen.

Siden grunnleggelsen har ICAN jobbet for å bygge global støtte til avskaffelse av
atomvåpen. Ved å engasjere et mangfold av grupper og ved å jobbe sammen Røde Kors
og likesinnede regjeringer, har vi bidratt til å endre den offentlige debatten om
atomvåpen og skape støtte for avskaffelse av disse våpnene.

Vi ble tildelt Nobels fredspris 2017 for vårt «arbeid med å rette oppmerksomheten mot
det katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen» og vår
«banebrytende innsats å oppnå et traktatbasert forbud mot slike våpen».

ICAN-koalisjonen består globalt av over 600 organisasjoner fra mer enn 100 land, og
inkluderer alt fra lokale fredsgrupper til globale forbund som representerer millioner av
mennesker. I Norge består ICAN av nesten 60 organisasjoner. Internasjonalt ledes ICAN
av en internasjonal styringsgruppe og et stabsteam koordinerer kampanjens aktiviteter.
Hovedkontoret er lokalisert i Genève, Sveits. ICAN Norge ledes av en rådsgruppe
bestående av representanter fra Leger mot atomvåpen, Nei til Atomvåpen, Norges
Fredsråd og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, og en koordinator ansatt av Leger mot
atomvåpen.
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Hva har atomvåpen med min organisasjonen å gjøre?
De katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen påvirker alle. Det er derfor
viktig å ikke overlate atomvåpensaken til stater som besitter dem eller til rene
fredsorganisasjoner. Anerkjennelsen av at atomvåpen angår oss alle er den
grunnleggende forutsetningen som førte til FNs atomvåpenforbud. I likhet med
klimaendringer og pandemier, utgjør atomvåpen en global risiko som krever en kollektiv
global respons.

Det sies noen ganger at atomvåpen ikke har blitt brukt siden 1945, men det stemmer
ikke. Atomvåpen har blitt brukt i mer enn 2000 prøvesprengninger. Testene har etterlatt
seg forferdelig miljøskader og helseproblemer, og økonomisk og sosial skade på
lokalsamfunn i blant annet Algerie, Australia, Fransk Polynesia, Kazakhstan og USA.
Urfolk og andre marginaliserte grupper har blitt særlig påvirket. Selv uten at atomvåpen
detoneres, brukes våpnene til å tvinge og skremme. Russland har brukt sitt
atomvåpenarsenal for å fasilitere invasjonen av Ukraina og for å dekke over
krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd.

De ni atomvåpenstatene bruker enorme summer på sine atomarsenaler: 82,4 milliarder
dollar i 2021 alene. Atomvåpenstatene moderniserer, og noen utvider, sine arsenaler, og
det er tydelig at de planlegger å beholde disse åpnene i flere tiår fremover. Resten av
verden må leve med risikoen for atomkrig og global katastrofeMilliardene brukt på
atomvåpen burde vært brukt langt bedre og mer rettferdig, for eksempel på helse,
utdanning, miljø eller andre sosiale behov.

Atomvåpen er et humanitært spørsmål, et folkehelsespørsmål, et miljøspørsmål, et
sosialt rettferdighetsspørsmål, et menneskerettighetsspørsmål, et spørsmål om
økonomiske ressurser, en utfordring for teknologistyring, det er rasisme og det er
kolonialisme, og mye, mye mer.

Hva kan min organisasjonen bidra med i ICAN?
Gitt de mange dimensjonene av atomvåpen som er skissert ovenfor, må også vår innsats
for å avskaffe disse våpnene fungere i mange dimensjoner. Vi jobber internasjonalt,
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regionalt, nasjonalt og lokalt. Vi arbeider med ulike grupper og sektorer:
parlamentarikere, lokale og nasjonale myndigheter, forskere, helsepersonell, jurister,
Røde Kors, banker, overlevende, akademikere og aktivister. Ved å sette sammen og bruke
kompetansen, ressursene, ideene, erfaringen, strategiene, engasjementet og energien til
alle våre partnerorganisasjoner, blir vi sterkere og mer effektive. Vi jobber med å endre
narrativet, for å stigmatisere og delegitimere atomvåpen, for å gi en stemme til
overlevende, for å styrke mindre stater, for å få finansinstitusjoner til å selge seg fra
selskaper som er involvert i produksjon av atomvåpen. Vi undersøker og avslører
rasistiske, kolonialistiske og kjønnsaspektene ved atomvåpen. Vi rekrutterer, vi påvirker,
vi analyserer, vi kommuniserer, vi overtaler.

Uansett hvilke interesser og styrker din organisasjonen har, kan dere bidra til ICANs
arbeid for en verden uten atomvåpen. Vi vil gjerne ha dere med på laget!

Hva vil din organisasjon få tilbake for å være med i ICAN?
Som partnerorganisasjon i ICAN Norge:

● Får du tilgang til vårt nettverk med nesten 60 organisasjoner.
● Mottar du regelmessige oppdateringer og materiell til sosiale medier. Mange av

ICANs aktiviteter og materialer kan være relevante for din organisasjons mål.
● Er du valgbar til å bli med i ICAN-delegasjonen til FN og andre offisielle møter.
● Får du muligheten til å dra nytte av ICANs opplæringsprogrammer.

ICAN-partnere samarbeider og koordinerer sin innsats mot atomvåpen, og sammen er vi
større enn summen av delene. I ICAN er det ikke mangel på muligheter for initiativ og
mennesker som ønsker å gjøre en forskjell. ICAN er stadig i bevegelse; organisasjonene
utvikler seg, vi lærer av hverandre, deler erfaringer og ferdigheter, utvikler
kampanjestrategier og blir mer effektive.

Hvordan bli partner i ICAN Norge?
Alle organisasjoner er kvalifisert til å bli partner. Det er ingen registreringsavgift eller
partneravgift, men økonomisk og annen relevant støtte er selvfølgelig velkomment.
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Du søker om partnerskap ved å fylle ut dette skjemaet. Ved å søke godkjenner ICANs
partnerskapsløfte. Søknadene vil bli gjennomgått fortløpende og du vil få svar så snart
søknaden er behandlet.
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